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Forslag til Kongres 2018 

 
 
Nr. 1.12 Ændring i antallet af kredsnæstformænd 
 
 
Forslagsstiller: Ken Strøm Andersen, Inger Margrethe Siemsen, Karin Cardoso, 

Susanne Eriksen, Guglielmo Leif Nielsen, Besmir Xhani, Theis Liebach 
Smedegaard, Helle Mathiasson, Anja Thorslund, Trine Stougaard 
Madsen, Harun Demirtas og Hanne Krogh fra Kreds Hovedstaden samt 
Betina Iroisch Kristensen, Dorthe Boe Danbjørg og Kevin Vilhelmsen fra 
Kreds Syddanmark og Elin Aggerholm Jensen og Helle Kjærager 
Kanstrup fra Kreds Nordjylland 

 
Indstilling:   § 15, stk. 1 ændres fra: Kredsbestyrelsen består af 1 kredsformand, 

kredsnæstformænd og kredsbestyrelses-medlemmer. Kredsbestyrelsen 
vælges af og blandt de i § 14, stk. 4 nævnte grupper efter de nedenfor 
angivne bestemmelser. 

Til: Kredsbestyrelsen består af 1 kredsformand, 2 kredsnæstformænd 
og kreds- bestyrelsesmedlemmer. Kredsbestyrelsen vælges af og blandt 
de i § 14, stk. 4 nævnte grupper efter de nedenfor angivne 
bestemmelser. 

§ 15, stk. 3 udgår som konsekvens heraf. 

 
Motivation:  
Det nuværende antal af kredsnæstformænd er historisk betinget og i forlængelse af den  
optimering af organisationen, der besluttedes senest med reduktionen af størrelsen af  
bestyrelserne, giver det god mening med en ensartet struktur på antallet af næstformænd i 
hele landet – såvel lokalt som centralt. 
 
Forslaget indebærer ændringer af Dansk Sygeplejeråds love § 15, stk. 1. og stk. 3. 
 
Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
Forslaget vil indebære en reduktion i antallet af kredsnæstformænd, således at alle kredse 
undtagen Kreds Nordjylland reduceres i antal. Forslaget indebærer en reduktion af antallet af 
kongresdelegerede med 8.  
 
Det nuværende antal kredsnæstformænd tager afsæt i de valgkredse, der blev dannet i 
2007, da DSR ændrede den lokale organisering fra 15 amtskredse til 5 kredse. Ved valget i 
2007 blev kredsnæstformændene valgt ved selvstændigt valg i valgkredsene. På kongressen 
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i 2008 blev det besluttet, at kredsnæstformænd vælges ved selvstændigt valg i kredsene 
uafhængig af valgkredsene.  
 
Forslag om at reducere antallet af kredsnæstformænd har været rejst på flere kongresser i 
løbet af de sidste 10 år – primært i forhold til at fastlægge principper for antal 
kredsnæstformænd, principper om samme antal kredsnæstformænd i alle kredse (f.eks. 
parallelitet til formandskabet) eller antal kredsnæstformænd relateret til antal medlemmer i 
kredsen (1 pr. 5000/6000 medlemmer).  
 
Der har også tidligere været rejst forslag om at reducere antallet af kredsnæstformænd med 
1 i hver kreds, og at antallet bør fastsættes efter hvilke politiske opgaver, der skal løftes i 
hver kreds. 
 
Forslaget indebærer en ændring af lovenes § 15: 
Nuværende formulering Forslag til ændring 
§ 15. Sammensætning 
Stk. 1. Kredsbestyrelsen består af 1 
kredsformand, kredsnæstformænd og 
kredsbestyrelsesmedlemmer.  
[…] 
 

§ 15. Sammensætning 
Stk. 1. Kredsbestyrelsen består af 1 
kredsformand, 2 kredsnæstformænd og 
kredsbestyrelsesmedlemmer.  
[…] 
 
§ 15, stk. 3 ophæves. 
 

 
 


